Vacature Machinist/ Installatieleider
Kun je goed omgaan met groot materieel als kranen en laadschoppen of ben je bereid dit te leren?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil je meer uitdaging, ben je leergierig en in staat het overzicht te bewaren? Dan is misschien een
baan als meewerkend voorman voor jou beter geschikt. Als blijkt dat óók dit werk onder controle is en
je de nodige ervaring hebt opgedaan, kun je doorgroeien in een baan als installatieleider.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden machinist:


Het zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken met zeer grote machines;



Je zorgt ervoor dat de installatie te allen tijde is voorzien van input;



Je draagt zorg voor het wegrijden en verwerken van alle output stromen;



Je houdt de installatie schoon en netjes;



Reparaties en onderhoud aan de diverse machines

Als installatieleider wordt dit uitgebreid met o.a. :


Het aansturen van de mensen die werkzaam zijn op jouw installatie;



Het afhandelen van de nodige contactmomenten met de klant;



Het nodige overleg over de gang van zaken met onze projectleiders;



Het afhandelen van de nodige administratieve zaken.

Onze verwachtingen:


Je hebt sterke interesse in machines en techniek;



Je bent iemand die niet bang is voor vuile handen;



Je bent positief ingesteld;



Je weet van aanpakken;



Je bezit goede contactuele eigenschappen;



Je bent iemand die openstaat voor het meerdere dagen van huis zijn.

Wat bieden wij jou:


Een leuke, uitdagende baan;



Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;



Ontwikkelingsmogelijkheden;



Een marktconform salaris;



Werken in een gezellige informele sfeer;



Werken binnen een snel groeiende internationale organisatie die continu bezig is zichzelf te
verbeteren.

Wie zijn wij?
Van Hemert Brakel is een snel groeiend internationaal familiebedrijf dat in 1933 is opgericht en zich
naast de cultuurtechnische- en grondverzetwerkzaamheden in de laatste 15 jaar gespecialiseerd heeft
in de recovery van ferro en non-ferro metalen. Meer dan 100 mensen zijn wekelijks voor ons
werkzaam binnen heel Europa.
We kenmerken ons door de korte lijnen, informele werksfeer en de bereidheid er samen een succes
van te maken.

Interesse?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief voor 15 december 2018 per e-mail naar Van Hemert Brakel,
Afdeling HRM: vacatures@vanhemertbrakel.nl.
Wil je meer informatie over ons bedrijf, de vacature en/of functie neem dan contact met ons op via
bovenstaand mailadres of via ons telefoonnummer: 0418-672787 en vraag naar Dani Farci.

